
 
 

 

                                    

 

 

1. april 2016 

 
Kære klubleder:  

 

Der er nu åben for tilmelding i den populære breddeturnering DTF Cup! Vi udbyder i år tre rækker. 

  

Den attraktive holdturnering uden deltagergebyr er på banen igen. Det er muligt at tilmelde hold i følgende rækker: 

 Damerække 

 Herrerække 

 Mixed række 

 

Det er muligt at tilmelde op til fire hold pr. klub i alle rækker. Det betyder, at det faktisk er muligt at tilmelde 12 

klubhold kvit og frit. Det gælder således, at DTF Cup er en fleksibel holdturnering for hold af 2-4 personer, hvor alle 

klubber har mulighed for at stille op.  

 

Dansk Tennis Forbund ser frem til, at din klub deltager i 

 

 DTF Cup 2016 

 

Vidste du, at:  

 Det er gratis at deltage i holdturneringen. Der er intet tilmeldingsgebyr. 

 Der spilles med klassiske gule Head-bolde. 

 Hjemmeholdet skal selv levere Head-bolde til alle kampe på nær 

finalestævnet.  

 Der ydes kørselstilskud ved det landsdækkende finalestævne. 

 Der afholdes et nationalt finalestævne, hvor udgifter til forplejning er 

dækket. 

Hvem kan deltage: 

 Alle DTF’s klubber uanset medlemstal og antal baner kan tilmelde hold. 

 Det er en turnering for bredden – og for voksne! Alle spillere skal være fyldt 

18 år. 

 

 

Krav til spillere i DTF Cup: 

 

 Spilleberettiget er spillere, der i øvrigt ikke deltager i DTF’s holdturnering, 

eller spillere, der i år højest spiller i unionsserien i den udendørs 

holdturnering. Alle, der ikke har spillet divisionstennis i 2015 eller 2016, kan 

således deltage i DTF Cup. 

 

 

 

Om turneringen: 

 DTF Cup er en landsdækkende turnering. 



 
 

 Der spilles som udgangspunkt i puljer afhængig af hvor mange hold, der er 

placeret i samme nærområde/region.  

 Hver holdkamp består af tre kampe; dvs. to singler og en double. 

 Der spilles match-tiebreak i et eventuelt 3. sæt. 

 Et hold består typisk af to personer, men det er ok at bruge fire forskellige 

personer på et hold. 

 Der startes op med indledende puljekampe, og derefter afvikles 

kvalifikationskampe. 

 De fire regionsvindere deltager i et nationalt finalestævne. 

 Der er præmier til alle deltagere ved finalestævnet. 

 

 

Terminer: 

 

30. april     Sidste tilmeldingsdag 

Juni, juli og august    Regionskampe og kvalifikationsturnering 

17. og 18. september    Finalestævne 

 

 

 

Bak op om denne turnering og arbejd på, at klubben får flere hold tilmeldt. Ideen er at få etableret puljer i 

nærområdet, så der er mulighed for at spille holdkampe inden for en mindre geografisk radius. 

 

Vi ser frem til, at jeres klub tilmelder sig snarest, dog senest 30. april 2016, tilmeldingsblanketten udfyldes og 

sendes til Torben Hocksdahl på mail: dtfcup@gmail.com. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Dansk Tennis Forbund    

 

 

V/ turneringsleder:   

 

Torben Raipell Hocksdahl 

E-mail: dtfcup@gmail.com 

Tlf.: M: 20664096 

 

 

 

Yderligere info om DTF Cup findes her: 

http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling/DTF%20Cup%20for%20motionister/DTF%20Cup%20ude.aspx 

http://www.tennis.dk/da/Sektioner/Klubudvikling/DTF%20Cup%20for%20motionister/DTF%20Cup%20ude.aspx

